Č. J.: 2016/086

OSVĚDČENÍ
o autorizaci k provádění protipožárních nátěrů na ocelové konstrukce

PROTHERM STEEL

potvrzuje, že:

Šigut - stavby s.r.o., Brno, Křižíkova 2988/68g, PSČ 612 00,
IČ 292 04 399

je autorizovanou organizací, která oprávněna kvalifikovaně aplikovat protipožární nátěr PROTHERM STEEL určený k
ochraně vnitřních ocelových konstrukcí v plném rozsahu certifikátu AO 204 č.204/C5a/2014/080-018854 ze dne 29. května
2014 a platného „Prohlášení o shodě“.
Toto osvědčení nenahrazuje výše uvedenou dokumentaci, která musí být vždy aktuální a platná.
Ke každé aplikaci je výše uvedená společnost povinna vystavit číslovaný garanční list, ve kterém potvrdí, že aplikaci
provedla podle know-how, které je shodné s postupem, kterým byly zhotoveny zkušební vzorky při zkouškách podle norem a
předpisů, na které se toto osvědčení odvolává a se kterým byli její pracovníci v rámci školení seznámeni. V tomto garančním
listu musí být současně uvedeno i jméno pracovníka, který práci provedl, číslo tohoto osvědčení a celkový rozsah
provedených prací. Nedílnou součástí garančního listu musí být i řádně vyplněný originál „Osvědčení o původu
stanoveného výrobku“, ve kterém je jmenovitě uvedena akce, na kterou byl nátěr použit, termín aplikace, požární odolnost,
plocha a vypočtené množství spotřebovaného nátěru.
Kopie těchto garančních listů budou průběžně evidovány, a společnost umožní výhradnímu distributorovi protipožárního
nátěru PROTHERM STEEL pro ČR a SR, společnosti AAA COLOR s.r.o. případnou namátkovou kontrolu, k čemuž se
současně přijetím tohoto osvědčení Šigut - stavby s.r.o. zavazuje.
Průkaznou hodnotu má pouze originál tohoto OSVĚDČENÍ, opatřený originální plastickou pečetí, razítkem, jménem a
podpisem zástupce společnosti AAA COLOR s.r.o., a platí pouze za předpokladu, že jsou práce provedeny pracovníkem, na
jehož jméno byla autorizace vystavena. Pracovník je povinen se v případě potřeby prokázat dokladem o zaškolení,
vystaveným na jeho jméno.
V případě porušení uvedených podmínek ztrácí toto osvědčení platnost.
Výše uvedená společnost, autorizovaná k provádění protipožárních nátěrů, není oprávněna tuto autorizaci dále
šířit a školit další pracovníky, právě tak není tato společnost oprávněna prodávat materiál, tedy protipožární nátěry
třetím osobám či organizacím.
Pro výše uvedenou společnost byl vyškolen:

Ing. Vít Svoboda, narozen 30.07.1980

Tato autorizace opravňuje proškolené osoby provádět pravidelné revizní práce podle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.
a ve smyslu §6 vyhl. 246/2001 Sb. také odpovídá za dodržení výše uvedených předpisů a za splnění všech
technologických postupů platných pro aplikaci.

V Brně, dne 29. června 2016

Jiří Kocáb, obchodní ředitel
Toto osvědčení má platnost 24 měsíců od data vystavení

